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Завршна вежба кадета на „Пасуљанским ливадама”

ДИПЛОМАЦ 2020
На полигону „Пасуљанске ливаде” од 3. до 26. јуна реализовано је комбиновано 
логоровање и приказ оперативних способности под називом „Дипломац 2020”. Циљ 
је био да се сагледа степен оспособљености кадета завршних година школовања 
за почетне дужности у јединицама Војске. За разлику од претходних година, сада 
су на Пасуљанама били интегрисани сви родови и службе који се школују на Војној 
академији, а први пут су присуствовали и кадети Медицинског факултета ВМА. 

Пише Мира ШВЕДИЋ

СИСТЕМ
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обре воде, Крчор, 
Велики Антравељ, 
Венац, посматрач-
ница 719, лока-

литети су на мапи Војног комплек-
са „Пасуљанске ливаде”, који оживи 
сваки пут кад дођу припадници Вој-
ске. Посебно кад пристигну они нај-
млађи, кадети, који стасавају у будуће 
официре. Тада на Пасуљанама одјеку-
ју живахни гласови и смех, заблистају 
младалачки осмеси. Полигоном тада 
прострује нека нова енергија и полет. 

Овогодишњи завршни вежбовни 
ход ка дипломи традиционално на-
зван „Дипломац” је за разлику од ра-
нијих година интегрисао рад кадета 
свих родова и служби који се школу-
ју на Војној академији, а по први пут и 
кадета Медицинског факултета ВМА. 
На тај начин кадети су могли да сагле-
дају садејство и сарадњу између сту-
дијских програма и смерова академи-
је на којима се образују. 

– Суштина комбинованог логоро-
вања је да командати, командири и 
наставници буду што мање видљиви 
и што мање укључени у свакоднев-
ни живот и рад, а да кадети у улогама 
од нишанџије у тенку, преко коман-
дира одељења, командира водова, на 
свим тачкама прикажу своја знања и 
способности јер ће то радити за не-
колико месеци. Сваки кадет мора да 
буде оспособљен за почетну дужност 
– командира вода у роду, односно слу-
жби. Ове године укључили смо и ка-
дете треће године да виде како то из-
гледа и да што спремније сачекају че-
тврту годину, у којој ће до краја бру-
сити своја знања и способности – ис-
такао је руководилац вежбе пуковник 
Дејан Ранђеловић, начелник Катедре 
тактике Војне академије. 

ЈАКИ У ОДБРАНИ,  
СИЛОВИТИ У НАПАДУ 
Приказ оперативних способности по-
чео је војнички, силовито. Небо над 
посматрачницом на коти 719 парали 
су у ниском лету борбени хеликопте-
ри ХН-42/45 М, популарне „газеле”, 
којима су пилотирали кадети. Ка рејо-
ну Добре воде одјекивали су пуцњи из 
пешадијског наоружања, укључујући 
и далекометне пушке „црна стрела”, 
ручне бацаче ракета РБР-64 „зоља” и 
минобацаче 82 mm М-69А. Уследи-
ла је бука и хук мотора тенкова М-84, 
а потом и грмљавина из тенковских 
топова. Најпре је посада једног тен-
ка извршила гађање на великим да-
љинама, на 2.400 m, а онда су се сви 
тенкови развили у линију и гађали на 
1.800 m у покрету. Када су са ватре-
ног положаја на Венцу, удаљеном де-
сетак километара, загрувале топ-хау-

СИСТЕМ

Наши критеријуми су 
традиционално много виши и 

наши официри могу брзо да се 
прилагоде разним ситуацијама. 
А за то прилагођавање потребно 
је шире образовање, које дајемо 

кадетима на свим нивоима.

Пуковник  
Дејан Ранђеловић

Циљ школовања је да млад 
официр који добије да командује 
водом, то зна и да ради. Он мора 
да буде зналац своје професије  

– да зна, уме и може – а и да зна 
да пренесе знање војнику.

Пуковник  
Иван Орбовић

Кадети су на вежби показали 
изванредан ниво тактичке и 

ватрене оспособљености, а имали 
смо прилику да после дужег 

времена интегришемо логоровање 
свих кадета завршних година

Генерал-мајор  
Бојан Зрнић
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У другом, статичком делу вежбе 
приказан је рад кадета модула Теле-
комуникације, а потом рад у бригад-
ној санитетској станици, коју су каде-
ти ВМА први пут у десетогодишњој 
историји тог факултета развили на 
Пасуљанама. На овој вежби предста-
вљен је пут збрињавања повређених и 
оболелих од пријемно-тријажног оде-
љења, преко операционог и неуропси-
хијатријског. 

Посматрачи су могли да виде и 
рад у више станица – за снабдевање, 

бице, у рејону циља на Крчору одјек-
нуле су детонације и простор се за-
белио од облака дима. Четири оруђа  
152 mm М-84 НОРА гађала су два 
циља. У позадини је био уочљив и рад 
медицинског тима – указивање прве 
помоћи, извлачење и евакуација два 
повређена војника и једне особе у ста-
њу шока, који су одмах отпремљени у 
војну пољску болницу.

У вежбу је интегрисан и сегмент 
логистике. Поред припадника са-
нитетске службе, који су у реалним 

условима указивали помоћ повређе-
ним и оболелим војницима, са прве 
линије борбених дејстава извучено 
је и оштећено борбено возило које је 
транспортовано на виши степен одр-
жавања у станицу за техничко одр-
жавање. Кадети студијског програ-
ма Логистика одбране модул Снаб-
девање помагали су кадетима при-
падницима борбених родова на те-
рену, као да су у борби, и снабдева-
ли их муницијом, горивом и осталим 
енергентима. 
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Александар Коматина, тенкиста

за одржавање, као и интендантске 
станице у којима је приказано спре-
мање хране формацијским и импро-
визованим средствима, попут пече-
ња хлеба у природи, који је могао и 
да се проба.

ДИПЛОМЦИ ЗА ПРИМЕР
Свака вежба има своје звездице, оне 
чији рад се посебно истицао. Кадети 
рода пешадије Иван Савић и Миљана 
Вукашиновић, који су на вежби били 
нишанџије на митраљезу М-84, кажу 
да воле захтеван и напоран војнич-
ки начин живота. Дан завршне вежбе 
био им је 38. дан који су провели на 
терену, а 15. на Пасуљанама. За све то 
време прошли су кроз разне времен-
ске (не)прилике – кишу, маглу, висо-
ке и ниске температуре, али су се уве-
рили у то колика је снага колектива и 
вредност другарства. Жеља им је да 
стечена знања што боље покажу у је-
диницама где ће отићи и самоувере-
но мисле да су способни да команду-
ју. А на питање како се жене пешадин-
ци сналазе у тим условима, Миљана 
одлучно каже:

– Жене се одлично сналазе у ова-
квим условима. Наоружање и опрема 
не познају да ли њима рукује мушко 
или женско, већ само степен обучено-
сти и ниво знања који се примењује. 

Александар Коматина, кадет мо-
дула Оклопне јединице, који је био у 
улози командира тенковског вода на 
тактичкој вежби са бојевим гађањем, 
истиче да је невероватан осећај ко-
мандовати тенковским водом. Осим 
тога, тенк је исувише моћан и привла-
чи погледе, па су били главна атрак-
ција. Имали су они и раније бојева га-
ђања, али су сада садејствовали са ко-
легама пешадије, артиљерије, авија-
ције и осталим службама, па су стекли 
потпуни утисак њиховог места и уло-
ге у борбеном распореду. Објашњава-
јући оно што је радио, Коматина каже:

– Морате све време да будете кон-
центрисани и да пратите да ли ради 
аутомат, да ли је топ одрадио трзање, 
да ли је нишанџија погоди циљ и из-
вршио коректуру. А посебан је осећај 
кад топ опали. У сваком случају, тен-

Миљана Вукашиновић, пешадија

Вукашин Вучковић, артиљерија

Милош Шљивић, саобраћај

Давид Новаковић, веза

Јована Стојковић, санитет

На вежби „Дипломац 2020” 
било је ангажовано 189 кадета 
Војне академије, Медицинског 

факултета ВМА и слушаоца курса 
за резервне официре генерације 

„Март 2020”, 65 припадника 
Универзитета одбране и 296 

професионалних припадника ВС 
и МО са потребним средствима 

ратне технике 
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ковска посада мора да буде као тим 
или неће извршити задатак. 

А они су га извршили. Наруку им 
је ишло и лепо време, јер су тог дана 
вежбе услови за гађање, како каже, 
били таблични. 

Десетак километара даље од њих, 
на Венцу, свој задатак извршавали су 
и артиљерци, који су изводили арти-
љеријска бојева гађања. А главна на 
ватреном положају, у улози заменика 
командира батерије била је Тијана Гу-
слов. Она је издавала команде које су 
преко рачунача стизале са осматрач-
нице. Наравно, уз Тијану су биле њене 
колеге кадети Вукашин Вучковић, на 
дужности официра рачунача и Алек-
сандар Рачић, извршилац гађања. Они 
су командовали искусном војском, јер 
су послуге „нора” чинили артиљер-
ци из Мешовите артиљеријске брига-
де из Ниша. Уз њих су, поред настав-
ника са академије, били и командири 
водова потпоручници Стеван Тодо-
ровић и Никола Ђорђевић, као и за-

меник командира батерије поручник 
Марко Младеновић. Кадети су коман-
довали и контролисали рад одељења, 
а искусне старешине артиљерци во-
дили су рачуна да не направе грешку, 
која би могла да буде фатална.

У бригадној санитетској станици 
кадети шесте године Медицинског 
факултета ВМА Растко Прлић, трећа 
генерација официра у својој породи-
ци, и Јована Стојковић били су у оми-
љеним им улогама – Растко хирург, а 

Јована анестезиолог. То су и специја-
лизације које прижељкују после рада 
у трупи. 

Логистика је морала да обезбеди 
да сви учесници вежбе имају довољ-
но муниције и буду адекватно снаб-
девени. Тим послом бавила се и Пе-
тра Гњатовић, кадет Војномашинског 
инжењерства модул Муниција. Њен 
колега Милош Шљивић, кадет моду-
ла Саобраћај и транспорт, објашња-
ва да су дуго чекали завршну годину 
и ову вежбу и била му је част што су 
показали шта све могу да ураде вози-
лима 2026 ФАП.

За несметано функционисање 
везе побринули су се кадети студиј-
ског програма Војноелектронско ин-
жењерство, модул Телекомуникације, 
и њихови наставници. Кадети Давид 
Новаковић и Милица Ивановић при-
чају да је њихов задатак био да успо-
ставе телекомуникације између прет-
постављених и потчињених једини-
ца. Сви су били подељени у улоге ко-

Небо над посматрачницом на коти 
719 парали су у ниском лету борбени 

хеликоптери ХН-42/45 М, 
популарне „газеле”, којима су 
пилотирали кадети. Ка рејону 

Добре воде одјекивали су пуцњи из 
пешадијског наоружања, укључујући 
и далекометне пушке „црна стрела”, 
ручне бацаче ракета РБР-64 „зоља” 

и минобацаче 82 mm М-69А.
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мандира одређених станица, коман-
дира одељења. Морали су да поста-
ве станице и увежу их у један теле-
комуникационо-информатички цен-
тар и врше сервисе. Ове године поред 
приступа интернету, који је незашти-
ћен пренос, спровели су и заштићен 
по рачунарској мрежи командовања 
унутар војске.

НЕПРЕКИНУТ ЛАНАЦ 
ИСКУСТВА
Поред кадета, који су главни јуна-
ци, за успех „Дипломца 2020” заслу-
жни су и наставници. Пуковници Де-
јан Ранђеловић и Иван Орбовић, ко-
мандант Кадетске бригаде, наглаша-
вају значај наставничког кадра. Гово-
ре да су то изузетно квалитетни офи-
цири који су прошли све дужности у 
јединицама Војске, били у ратовима, 
извршили више мобилизација и са та-
квим искуством дошли на академи-
ју. Потпуковник Милорад Петрони-

Вежбу кадета на Пасуљанама пра-
тио је начелник Генералштаба генерал 
Милан Мојсиловић, са својим сарад-
ницима, а утиске о „Дипломцу 2020” 
изнео је у неколико реченица начел-
ник Војне академије генерал-мајор 
Бојан Зрнић: 

– Имали смо веома добру подршку 
јединица Војске Србије у реализаци-
ји вежбе. Захвални смо начелнику Ге-
нералштаба, који се уверио да спрем-
но чекамо септембар и крај школова-
ња ових кадета. Данашња вежба оце-
њена је као веома успешна. Кадети су 
на вежби показали изванредан ниво 
тактичке и ватрене оспособљености, 
а имали смо прилику да после дужег 
времена интегришемо логоровање 
свих кадета завршних година.

Од завршне вежбе „Дипломац” ка-
дете чека краћи пут до дипломе, а још 
краћи од дипломе до јединице. Иза-
брали су одговоран, частан и племе-
нит позив. На њима је да се докажу.|
Фото: Горан Станковић и Јово Мамула

јевић, наставник у Катедри тактике 
који кадетима треће и четврте годи-
не предаје тактику јединица пешадије, 
био је командант базе „Југ”, а потпу-
ковник Милоје Илић, такође настав-
ник у Катедри тактике и стручњак за 
тактику оклопних јединица, био је на 
Космету и на Кошарама у 15. оклоп-
ној бригади.

– Ти људи, осим што предају ка-
детима и васпитају их у духу српске 
традиције, имају задатак и да млађим 
наставницима пренесу своје искуства 
како би генерације иза нас биле успе-
шније. То мало ко у свету има – исти-
че руководилац вежбе пуковник Ран-
ђеловић.

Жене се одлично сналазе у 
оваквим условима. Наоружање 
и опрема не познају да ли њима 
рукује мушко или женско, већ 
само степен обучености и ниво 

знања који се примењује. 


